
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ОДНОГО РАЗУ У ПРАЗІ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 

09:00 - збір групи Львів. Площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал. 

09:30 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 
ДЕНЬ 1-й 

Перетин кордону.  
Факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Оглядову екскурсію у Кракові 15€. Розташований на півдні 
Польщі Краків є одним із найдавніших міст Європи і перлиною 
національної культурної спадщини. Він з гідністю роками 
слугував столицею і резиденцією королів. Це надзвичайне 
місто, що лежить над рікою Віслою – найбільшою з польських 
рік, приваблює туристів із усього світу. Тут на невеликій площі 
старого міста розташувався знаменитий Вавель - королівська 
резиденція, де відбувалися церемонії коронації польських 
монархів, Флоріанські ворота з барбаканом та залишками 
оборонних мурів, Маріацький костьол з унікальним шафковим 
вівтарем роботи нюрнберзького майстра Віта Стоша та 
щогодинною незавершеною мелодією "хейнал" від трубача, 
центральна площа Ринок – найбільша площа середньовічної 
Європи з торговими сувенірними рядами Сукєнніц і безліччю 
затишних колоритних кав'ярень та ресторанів. Незважаючи на 
пору року і час доби, Краків прекрасний і гостинний до 
мандрівників. Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 

Туристам, які не бажають відвідати екскурсію, пропонуємо 
трансфер до центральної частини міста (10€), для решти 
туристів – вільний час у торговому центрі на околиці Кракова. 
Нічний переїзд у Прагу. 

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття у Прагу. 
Оглядова екскурсія у Празі (включена у вартість). Прага - місто, в 
якому хочеться гуляти, забувши про щоденну метушню і проблеми, на 
кожному кроці відкриваючи нові й нові місця! Почорнілі від часу і 
кіптяви оборонні порохові вежі, Старомєська площа з ратушею і 
візитівкою чеської столиці - астрономічним годинником Орлої, 
вишуканими вежами Тинського храму та ошатними куполами костелу 
Святого Миколая, різнокольорові будинки празької знаті, у яких 
сьогодні розташувалися готелі, ресторани чи затишні кав'ярні... 
Радимо тобі скуштувати фірмову страву чеської кухні - запечене 
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свиняче м'ясо "вепрево коліно", вдосталь посмакувати гордістю Чехії - 
пінним пивом, а на десерт, на величному Карловому мості, який уже 
600 років сполучає два береги Златої Праги, не відмовити собі в 
насолоді - поласувати незрівнянною чеською випічкою 
"трдельником". 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Прогулянка на кораблику по Влтаві 33€/28€. Рекомендуємо 
тобі прогулянку на кораблику по річці Влтаві - поєднання 
захопливої розповіді досвідченого екскурсовода про 
судноплавство та рибальство у чеській столиці, про походження 
назви "Прага", про побудову безлічі мостів, палаців та інших 
розкішних будівель на обох берегах спокійної, проте часом 
норовливої річки. Легкий шум хвиль за бортом підсилить твої 
враження від чарівної Праги, а затишна атмосфера плавучого 
кафе з обідом у стилі "шведського столу" з вишуканими, 
надзвичайно смачними стравами чеської кухні та 
різноманітними напоями відновить твої сили. Ти побачиш і 
сфотографуєш стару Прагу з унікальних ракурсів на верхній 
відкритій палубі, і звісно, загадаєш заповітні бажання, 
пропливаючи під безліччю чарівних мостів у самому серці 
міста.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год.  

 Празький Град 15€ /10€. Екскурсія на величний Празький Град 
– символ Чехії, який сьогодні є одним із найбільших замкових 
комплексів світу, резиденцією Президента Чехії та серцем 
Златої Праги. Достатньо оглянутися, щоб зрозуміти, що ти у 
великому історичному та культурному центрі країни. І, уявляєш, 
– він був заснований ще у ІХ столітті, а сьогодні складається з 
трьох основних великих внутрішніх дворів, на території яких з 
різних часів зберігся величний ансамбль палаців, храмів та 
інших будівель, що виконані в декількох архітектурних стилях. 
Вийшовши на околиці Граду, потрапиш в Градчани - багатий 
район празької знаті із мальовничим краєвидом на все місто і 
річку Влтаву, де так любили проводити час заможні пражани. 
Саме тут варто зробити своє найкраще селфі з Праги! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Поселення в готель на території Чехії. Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Повернення в Прагу.  
Вільний час. 
Факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Легенди Праги 13€/10€. Запрошуємо тебе у чарівний світ 
легенд Праги. 
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В такому місті чаклунство не лише у звивистих середньовічних 
вуличках, прекрасних будівлях, костелах, корчмах і таємничих 
провулках - тут за старими стінами непомітно оживають 
персонажі празьких легенд - привиди, без яких просто 
неможливо уявити Прагу. Ти познайомишся з одним із них, 
який ходить вуличками нічного міста та розповідає страшні 
історії із середньовічного життя Праги. Поринь у дух 
середньовічної Праги, коли королем був талановитий Рудольф 
ІІ Габсбург - палкий прихильник алхімії та чаклунства. Це 
справжня пригода зі смаком легенд, таємничості, часом 
шокуючою і заворожуючою душу правдою про події минулих 
років. Тут Ви дізнаєтеся про таємниці будинкових знаків - "Біля 
золотого персня", "Біля трьох золотих троянд", "Біля дикунів", 
"Біля трьох прапороносців", "Біля двох золотих ведмедів", "Біля 
чорного хреста"... Дізнаєшся, чому тобі не страшний м'ясник 
Томаш, що озброєний величезною сокирою бродить ночами. І 
все це - чудова і таємнича Прага! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
 Дегустація чеського пива 20€. Запрошуємо на дегустацію 

чеського пива, бо не  таємниця, що тут найкраще у світі пиво з 
дуже довгою історією, яка сягає більше 1000 років, адже варити 
його тут почали кельти, а з ХХ століття продовжили ченці при 
монастирях і за калорійність та лікувальні властивості назвали 
"рідким хлібом". Сучасне чеське пиво, особливо з невеликих 
броварень, продукцію яких не знайдеш у торговельних 
мережах, - це визнаний світом бренд, і тому кожен цінитель 

чеського пива просто зобов'язаний відвідати празькі пивоварні 
та ознайомитися з процесом виробництва знаменитого напою. 
Тебе чекає захоплива подорож в історію пива, з розповідями 
про різні аспекти пивоваріння, інтерактивні виставки і, 
звичайно, дегустації. А щоб "живий напій" смакував 
якнайкраще - запечене свиняче коліно (Vepřové Koleno) з 
чеськими кнедликами допоможе тобі пізнати весь 
гастрономічний смак Праги. 

Збір групи. Нічний переїзд до Львова. 

 

ДЕНЬ 4-й 

Прибуття до Львова орієнтовно о 12:00. 

 


